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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

4 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 219 18-03-2022 - ൽ മ�പടി�്

നദിക�െട �ന��ീവനം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. അ�പ് േജ�ബ്  ,
�ീ. േമാൻസ്  േജാസഫ്, 
�ീ. മാണി. സി. കാ�ൻ, 
�ീ. പി. െജ. േജാസഫ് 

null
(ജലവിഭവ വ��് മ�ി)

(എ)

സം�ാന�് േവനൽ�ാല�് മി�വാ�ം

നദികൾ ഒ��് �റ �് പാരി�ിതിക

നീെരാ��േപാ�ം ഇ�ാ� അവ�യിേല�്

േപാ�� സാഹചര�ം വിലയി��ിയി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) സം�ാനെ� 44 നദിക�െട�ം നീെരാ��ിെന

നിയ�ി�� �ധാന ഘടകം മഴ�െട

ലഭ�തയാണ്. േക�കാലാവ�ാ വ��് നൽ��

കണ�കൾ �കാരം, േകരള�ിൽ മഴ�െട

ലഭ�തയി�ളള �ല-കാല വ�തിയാനം വർ�ി�

വ�� എ�ാണ് �ടാെത, �വിനിേയാഗ�ിൽ

വ� മാ��ം, ത�ീർതട��െട വി�തിയിൽ

വ�ി�ളള �റ�ം നദിക�െട നീെരാ��ിെന

ബാധി��. ഇേതാെടാ�ം േവനൽകാലം

ആ��േതാ��ടി നദിക�െട നീെരാ��ിൽ �റവ്

സംഭവി���്. േദശീയ ഹരിത�ിബ�ണലിെ�

ഉ�രവ�സരി�  ്ലീൻഫ്േളാ�െട 15-20
ശതമാനം നീെരാ��് നിലനിർ�ണെമ�ാണ്.
ഇതിെന പാരി�ിതിക നീെരാ��് ആയി

കണ�ാ�ി, എ�ാ നദികളി�ം ഇത് നില

നിർ�ാനാവശ�മായ നടപടി

ൈകെ�ാളളണെമ�� ബ� ഹരിത �ിബ�ണൽ

നിർേ�ശം നട�ിലാ��തിെ� ഭാഗമായി ഓേരാ

നദി�െട�ം e-flow കണ�ാ��തി�ളള പഠന

�വർ�നം ഏെ���ി��്. ആറ്  �ഴക�െട

പാരി�ിതിക നീെരാ��് പഠനം- (അ�ര��ി,
കട��ി, െപരിയാർ, മീന�ിൽ, മണിമല etc)
�ർ�ിയാ�ക�ം െച�. 17 നദിക�െട

വിവരേശഖരണം (അതായത് 30 വർഷ

കാലയളവിെല നീെരാ��ിെ� കണ�കൾ

റിവർേഗജ്  േ�ഷൻ അടി�ാന�ിൽ

േശഖരി��ത്) �േരാഗമി� വ��.

(ബി) േവനൽ�ാല�് വ�ിേ�ാ�� നദിക�െട

�ന��ീവന�ിനായി സമ� നദീസംര�ണ

വികസന പ�തി ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;
വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) േകരള�ിെല 44 നദികളിൽ �രിപ�ം നദികളി�ം

േവനൽകാലമാ��േതാ��ടി ജലലഭ�ത �റ��ത്

ഒ� �ധാന ��മാണ്. മഴ�െട ലഭ�തയി�ളള

�ലകാല വ�തിയാന�ി� �റേമ
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�വിനിേയാഗ�ിൽ വ� മാ��ം ത�ീർ

തട��േട�ം, േതാ�ക�െട�ം േശാഷണ�ം ഇതിന്

കാരണമായി��് . മ�് - ജല സംര�ണ�ിന്

അ�േയാജ�മായ ��തിദ� �ണി�ായ

നീർ�ടാടി�ാന�ിൽ ജലസംര�ണ�ം

�ജലേപാഷണ�ം നിർ�ഹി�ക എ�താണ്

നീെരാ��് വർ�ി�ി�ാ�ളള ഒ� �ധാന മാർ�ം.
ഇത് നിർ�ഹി��തി�ളള �വർ�നം ഹരിത

േകരളം മിഷെ� ഉപമിഷനായ ജലസ��ി�െട

ഭാഗമായി ഏെ���ി��് . ഓേരാ നദീതടേ��ം

(വലിയ നീർ�ടം) െച� നീർ�ട�ളായി തിരി�്

തേ�ശസ�യഭരണ �ാപനാടി�ാന�ിൽ,
വിവിധ വ��ക�െട ഏേകാപനേ�ാെട

സംേയാജിത നീർ�ട �ാ�കൾ

ത�ാറാ�ിയി��് . ഈ �ാ�കളിൽ റിഡ്ജ്  - � -
വാലി സമീപന�ിൽ �ൻഗണനാ�മ�ിൽ

ചി�െ���ിയി�ളള ���ികൾ ഏെ���ി��് .
ഇ�വഴി േതാ�കളിേല�ം, �ള�ളിേല�ം ജലലഭ�ത

വർ�ി�ി�ാ�ം നദികളിെല നീെരാ��ിെന

�ണപരമായി സ�ാധീനി�ാ�ം സാധി�ി��്.
ഇതി� �റേമ സമീപകാല�ായി

ആവർ�ി��ാ�� �ളയം, മ�ിടി�ിൽ,
ഉ�ൾെപാ�ൽ �ട�ിയവ �ലം നദികളിൽ

എ�ിേ�ർ� ചളി/എ�ൽ/മ�് മ� ൈജവ

അവശി��ൾ നദിക�െട സ�ാഭാവിക

സംഭരണേശഷി �റ��ം ജലലഭ�തെയ

സ�ാധീനി�ി��്. ഇ��ലം േവനൽ�ാല�്

നദിക�െട വാഹകേശഷിയിൽ വലിയ �റവാണ്

വ��ത്. ഇത് കണ�ിെല��് നദികളിേല�്

എ�ിേ��� േപാഷക നദികളിൽ നി�ം,
നദിയിൽ നി�ം ചളി/എ�ൽ/മ�് �ട�ിയവ

നീ�ം െച�് നദി�െട സ�ാഭാവിക നീെരാ��ം

സംഭരണേശഷി�ം വീെ���ാ�ളള പ�തികൾ

ത�ാറാ�ിയി��് . ഇതിനായി 44 നദിക�െട

�മതല ജലേസചന വ��ിെല 44 എ�ിക��ീവ്

എ�ിനീയർമാർ�് നൽകിയി��്

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ൾ, െതാഴി�റ�

പ�തി, റവന� വ��്, ജലേസചന വ��്

എ�ിവ�െട ഏേകാപനേ�ാ��ടിയാണ് മ�് /
ചളി/എ�ൽ മ�് പാഴ്  വ��ൾ എ�ിവ നീ�ം

െച��ത്, ഇതിന് �റേമ േകരള�ിൽ

മലിനീകരണ ഭീഷണി േനരി�� �ഴകളായ മീന�ിൽ,
െപരിയാർ, പ�, ക�ായി, വള��ണം എ�ിവ�െട

�ന��ീവന�ി�ം അവ�െട ��ിരത

നിലനിർ��തി�മായ പ�തികൾ ആ��ണം

െച��തിന് ഒ� വിശദമായ പ�തി േരഖ
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നാഷണൽ ൈഹേ�ാളജി െ�ാജ�ിെ� കീഴിൽ

ത�ാറാ�ി വ��.

(സി) അണെ��കളിൽ െവ�ം സംഭരി�ാൻ

കഴിയാ� അവ��െട കാരണ�ൾ

പരിേശാധി�ി�േ�ാ; ആയതിന് പരിഹാരം

കെ��ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) മല�ഴ, മംഗലം, േപാ��ി, മീ�ര, ��ിയാർ,
വാളയാർ, കാ�ിര�ഴ, ���ാടി, കാരാ�ഴ, പഴ�ി

എ�ീ ജലേസചന പ�തിക�െട ഡാ�കളിൽ

വിവിധ വർഷ�ളിലായി KERI പീ�ി പരിേശാധന

നട�ക�ം ��ത ഡാ�കളിൽ മണ�ം െചളി�ം

അടി�ി��തായി പഠന�ളിൽ കെ��ി

യി���്. �ടാെത ഡാ�ക�െട സംഭരണ

േശഷിയിൽ �റവ് വ�ി��്. വാഴാനി ഡാമിൽ

2019 െല sedimentation study �കാരം

സംഭരണേശഷിയിൽ �റ�ളളതായി

കെ��ിയി�ി�. �ത�ാൻെക�് ബാേരജിൽ

എ�ാവർഷ�ം �ൺ മാസം ബാേരജിെ� എ�ാ

ഷ��ക�ം �റ�് െവളളം �ഴയിേല�് ഒ��ികള�ം

എ�തിനാൽ ബാേരജിൽ മണ�ം എ��ം

അടി�് �ടാറി�. പ�ാ ഇറിേഗഷൻ േ�ാജ�ിെ�

കീഴി�ളള മണിയാർ ബാേരജിെ� മണലിെ��ം

െചളി�െട�ം അളവ് പരിേശാധി��തി�ളള

Bathymetric Study നട��തി�ളള നടപടികൾ

സ�ീകരി�വ��.  െക.ഇ.ആർ.ഐ., പീ�ി വിവിധ

ഡാ�ക�െട സംഭരണേശഷിയി��ായ Integrated
Bathy- metric System (IBS) and Sub Bottom -
Profiler ഉപേയാഗി�  ്പഠന വിേധയമാ�ി

തി�െ���ിയി��് . ഡാ�കളിെല െചളി നീ�ം

െച�ക വഴി ഡാമിെ� സംഭരണേശഷി വർ�ി�ി�്

��തൽ ജലം സംഭരി�ാൻ സാധി�ം. മംഗലം,
��ിയാർ എ�ീ ഡാ�കെള ൈപല�്

േ�ാജ�കളാ�ി Desiltation നട��തിന് ഒ�

Standard Operation Proceedure (SOP) G O
(MS) No. 14/2019/WRD തീയതി 14/05/2019
�കാരം സർ�ാർ അംഗീകരി�  ്ഉ�രവായി. ഇത്

�കാരം മംഗലം ഡാമിൽ ൈപല�് പ�തി

നട�ിലാ��തിനായി DHARTHI DREDGING
INFRASTRUCTURE LIMITED എ�

ഏജൻസിെയ �മതലെ���ി ���ി

നട�വ��. മല�ഴ, മീ�ര, വാളയാർ, കാരാ�ഴ,
പഴ�ി എ�ീ ഡാ�കളിൽ മംഗലം ഡാമിൽ െച��

ഡീസിൽേ�ഷൻ മാനദ� �കാരം ���ി

നിർ�ഹി��തിന് GO (Rt) No. 919/2019/WRD,
തീ�തി. 07/12/2019 �കാരം സർ�ാർ

ഭരണാ�മതി നൽകിയി��്. മീ�ര, വാളയാർ

എ�ീ ഡാ�കളിൽ TURN KEY മാ�കയിൽ

ഡീസിൽേ�ഷൻ നട�വാൻ KEMDEL എ�

�ാപന�ിന് GO (Rt) No. 22/2021/WRD,
തീ�തി. 7/1/2021 �കാരം സർ�ാർ തത��ിൽ
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അംഗീകാരം നൽകിയി��്. �ടാെത GO (Rt)
No.21/2021/WRD, തീ�തി 07-01-2021 �കാരം

ഇേത മാ�കയിൽ ��ിയാർ ഡാമിൽ

ഡീസിൽേ�ഷൻ നട��തിന് KIIDC-ന്
സർ�ാർ തത��ിൽ അംഗീകാരം നൽകി.
�ടർ�വർ�ന�ൾ നട�വ��.

(ഡി)

സമ� നദീസംര�ണ പ�തി നട�ിലാ��തിെ�

ഭാഗമായി �പീകരി� വാ�ർ റിേസാ�സ്

ഇൻഫർേമ�ീവ് സി��ിെ� �വർ�ന

�േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാെയ�്

അറിയി�േമാ?

(ഡി) റീബിൽഡ്  േകരള പ�തി �കാരം 'േകരള വാ�ർ

റിേസാർ�സ്  ഇൻഫർേമഷൻ സി�ം

�ാപി��തിനായി സർ�ാർ ഉ�രവ് (GO(Rt)
No.918/ 2019/WRD dated 07/12/2019) �കാരം

അംഗീകാരം നൽകിയി��്. ജലവിഭവ

വിനിേയാഗ�ിനായി േവ� വിവര�ൾ

സം�ഹി�െകാ�� സമ�മായ ഒ� േസാ�്

െവയർ �പെ���വാനാണ് ഈ പ�തി�െട

ഉേ�ശല��ം. ഈ പ�തി�െട വികസനം

അവസാന ഘ��ിലാണ്. ആ��ണ�ം

സാ��ികകാര� വ��ിെ� കീഴിൽ

�വർ�ി�� റീബിൽഡ്  േകരള െസ��റിേയ�ം,
ധനകാര� വ��ം, ജലവിഭവ വ��ം അതത്

സമയ�ളിൽ ഈ �വർ�ി�െട �േരാഗതി

വിലയി�� �തിനായി േയാഗ�ൾ

സംഘടി�ി�ാ��്. 

െസ�ൻ ഓഫീസർ


